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طراف مما أوجود اتصاالت مع نفيـــه يعلن فيه ة النقشبندية ــبيان جيش رجال الطريق

 بوهةــمش (بـ )مبادرة تسويةما يسمى بشأن طائفية عنصرية موالية لماللي طهران  يسمى بـ )عملية سياسية( 

 

 يا أيها الشعب العراقي األبي

 يا أبناء أمتنا العربيَّة اإلسالمية 

 أيها األحرار في العالم أجمع

 

طراف أوجيش رجال الطريقة النقشبندية اتصاالت تجري بين أن خبارا غير دقيقة ومفتراة أوسائل اإلعالم  تناقلت

، ـ )مبادرة تسوية( مشبوهةما يسمى ب بشأنموالية لماللي طهران ما يسمى بـ )عملية سياسية( طائفية عنصرية م

 نبين ما يلي: ذلكوبصدد ، ماللي طهرانل مواليةبين كتل وأحزاب وتناقلت أيضا وجود خالفات 

 
 

تسوية  ةنه ليس معنيا بأيأويؤكد ، مفتراةالودقيقة الغير خبار األ النقشبنديةينفي جيشنا جيش رجال الطريقة  .1

في العراق والمنطقة  اعنصري اطائفي اتوسعي ايرانيإ اتدعم مخططماللي طهران طراف موالية لأمشبوهة مع 

 .وال غيرها ال تنطلي عليه هذه الخديعةوبد، لى األإبتاتا و
 

هي ماللي طهران ل مواليةحزاب أبين كتل وخالفات أي ن أرجال الطريقة النقشبندية ويؤكد  يرى جيشنا جيش .2

مفتعلة لصرف النظر عما اقترفوه من جرائم وفساد، وخلط األوراق على الشعب العراقي والمجتمع الدولي 

 بهدف البقاء على سدة الحكم في بغداد.
 

 

من الدولي واألمم المتحدة الدول دائمة العضوية في مجلس األْقَشبَْنِديَِّة يدعو جيشنا َجْيُش ِرَجاِل الطَِّرْيقَِة النَّ  .3

المنظمات وبقية  ةومجلس التعاون لدول الخليج العربيالعربية ومنظمة مؤتمر التعاون اإلسالمي وجامعة الدول 

بحقوق ومطالب  لالعترافعلى أمريكا الضغط بالعراق وشعبه  جنبلى إللوقوف والهيئات الدولية واإلنسانية 

ضرت أوفي العراق التي كانت السبب المباشر في عدم استقراره  استراتيجيتهاتصحيح الشعب العراقي و

 .توسعي طائفي عنصرييراني إلتنفيذ مخطط  في العراق والمنطقة والعالم ومهدتبالمصالح الدولية 
 

يمانا عميقا بالنصر األكيد ويتصدى بكل ما يؤتى من قوة لكل إيؤمن جيشنا جيش رجال الطريقة النقشبندية  .4

طال الزمن  ومهما بنفس طويليراني الطائفي العنصري في العراق والتوسع اإلجنبي األشكال االحتالل أ

 .معركة التحرير الحاسمةلخوض  له فرصة تتاح ةمتحينا ألي
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